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                                                                             Warszawa, dnia 01.04.2020 r. 

 
                                                        

                                                      

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA: D19/2020 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia,  

że w postępowaniu na dostawę zespołów – podzespołów, części zamiennych oraz ogumienia 

do pojazdów kołowych z podziałem na 10 części (zadań), w dniach 17.03.2020r., 

19.03.2020r. oraz 26.03.2020r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień: 

 

Wniosek nr 1 

Zadanie nr 5. Dostawa części zamiennych do Honker 

Pozycja 22 nagrzewnica przednia nr kat 7399100 numer katalogowy niepełny wskazuje 

nagrzewnice do pojazdu HONKER do roku 1999 pozycja niedostępna brak produkcji od 2005 

na rynek wtórny. Być może zamawiający miał na myśli nagrzewnice do pojazdu HONKER 

2000 o numerze 257391200 która jest dostępna. Proszę o wyjaśnienie i zmianę na pozycje 

aktualnie dostępną. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.69 pompa wtryskowa nr kat 281046000 numer katalogowy niezgodny z nazwa numer 

określa resor przedni do pojazdu LUBLIN II. Proszę o sprostowanie i podanie prawidłowego 

numeru bądź nazwy dla tej pozycji asortymentowej 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 
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W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.170 filtr oleju nr kat 779059084 Numer katalogowy określa filtr oleju do pojazdu LUBLIN 

z silnikiem HOLDEN .Proszę o potwierdzenie lub zmianę numeru katalogowego zgodnego z 

przeznaczeniem pojazdu 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.193 zestaw naprawczy zwrotnicy 783623110 numer katalogowy niezgodny z nazwą numer 

określa zestaw naprawczy łożyska półosi. proszę o sprostowanie i doprecyzowanie pozycji z 

formularza 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.216 włącznik blokady tylnego mostu nr kat 388888888590 numer katalogowy niezgodny 

z nazwą. proszę o podanie prawidłowego numeru katalogowego dla nazwy lub nazwy do 

podanego numeru 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.241 przewód hamulcowy elastyczny nr kat.388888887770 numer katalogowy niezgodny z 

nazwą. Proszę o podanie prawidłowego numeru katalogowego 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Poz.247 wiązka włącznika zapłony nr kat 5115200010563 numer katalogowy niezgodny  

z nazwą. Proszę o doprecyzowanie i podanie prawidłowych danych celem właściwej 

identyfikacji asortymentu 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.267 sterownik czasowy wycieraczek  nr kat 028652 pozycja do pojazdu HONKER do roku 

1999 i jest  niedostępna producent w roku 2003 zakończył produkcję tej pozycji Proszę  

o wykreślenie tej pozycji z formularza  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian. 

 

Poz.294 resor tylny 4-pióra nr kat 33522912009 numer katalogowy niezgodny z nazwą numer 

określa resor tylny do pojazdu LUBLIN II 9-piórowy.Prosze o doprecyzowanie i podanie 

właściwych danych dla prawidłowego określenia pozycji asortymentowej 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.376 szczeka hamulca lewa nr kat 773502021 numer katalogowy niezgodny z nazwą ,numer 

określa tarcze hamulcową. Proszę o podanie prawidłowych danych dla właściwego określenia 

tej pozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nazwy przedmiotu 

zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Poz.377 szczeka hamulca prawa nr kat 721205017 numer katalogowy niezgodny z nazwą 

,numer określa tarcze hamulcową. Proszę o podanie prawidłowych danych dla właściwego 

określenia tej pozycji 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nazwy przedmiotu 

zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 
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Wniosek nr 2 

1 

Zadanie nr 2   poz.1 

AMORTYZATOR PRZEDNI LEWY 

334948 

Podane numery katalogowe są numerami Opel (GM) i części 

odpowiadające tym numerom nie mają zastosowania  

w samochodach typu Volkswagen Crafter. Proszę o podanie 

prawidłowych numerów katalogowych dla pojazdu VW Crafter. 

2 

Zadanie nr 2   poz.2 

AMORTYZATOR PRZEDNI PRAWY 

334949 

3 

Zadanie nr 2   poz.3 

AMORTYZATOR TYLNY 

343306 

4 

Zadanie nr 2   poz.5 

TARCZA HAMULCOWA TYLNA 

569109 

5 

Zadanie nr 2   poz.6 

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIER. LEWA 

1603289 

6 

Zadanie nr 2   poz.7 

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIER. PRAWA 

1603288 

7 

Zadanie nr 2   poz.8 

KLOCKI HAMULCOWE TYLNE 

1605995 

8 

Zadanie nr 2   poz.10 

DRĄŻEK KIEROWNICZY 

1603643 

9 

Zadanie nr 2   poz.18 

NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU 

5636740 

10 

Zadanie nr 2   poz.19 

WKŁAD FILTRA PALIWA 

813569 

11 

Zadanie nr 2   poz.20 

POMPA WODY 

1334077 

12 

Zadanie nr 2   poz.21 

FILTR OLEJU 

650380 

13 

Zadanie nr 2   poz.22 

WKŁAD FILTRA POWIETRZA 

5834282 

14 

Zadanie nr 2   poz.24 

PASEK ROZRZĄDU 

GM-5636564 

15 

Zadanie nr 2   poz.15 

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE 

JZW698151 

Klocki hamulcowe określone tym numerem katalogowym 

wprawdzie stosowane są w samochodach marki Volkswagen jednak 

nie mają zastosowania w modelu Crafter. mają zastosowania w 

samochodach typu Volkswagen Crafter. Proszę o podanie 

prawidłowego numeru katalogowego dla pojazdu VW Crafter. 

16 

Zadanie nr 3   poz.10 

PODUSZKA SILNIKA DOLNA 

W0LF7BHA68 

Podany numer nie jest numerem katalogowym części a fragmentem 

numeru VIN pojazdu. Proszę o podanie prawidłowego numeru 

katalogowego dla pojazdu Opel Vivaro. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nr katalogowego odnośnie 

przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w pozycjach 1-16. 
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W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

Wniosek nr 3 

Dzień dobry. W zadaniu nr 4 w pozycji 53 - PODKŁADKA REGULACYJNA RFC6187 

podany numer katalogowy nie istnieje w katalogu części Land Rover. Proszę  

o zweryfikowanie i podanie prawidłowego numeru części. W zadaniu nr 1 pozycja 3 - skraplacz 

klimatyzacji KTT 10024- jest analogiczna sytuacja. Proszę o zweryfikowanie  

i podanie prawidłowego numeru części. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpił błąd w określeniu nazwy przedmiotu 

zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian treści SIWZ   

w przedmiocie sprawy. 

 

 
Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień, dokonał zmiany treści SIWZ. 

 

KOMENDANT 

/-/ płk Piotr CALAK 


